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     WEEKBRIEF 8 februari 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €32,05 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €454,02 

 

• TREFWOORD 

Het thema voor de komende weken is ZIEN. Zien gaat verder dan kijken. Het deelthema van 

de komende week is ‘Wat gebeurt er als mensen elkaar aankijken?’ Als mensen elkaar 

aankijken gebeurt er iets. Je ziet bijvoorbeeld dat de ander jou nodig heeft. In de 

Bijbelverhalen laat Jezus aan zijn leerlingen zien dat als ze omkijken naar anderen, het 

koninkrijk van God dichterbij komt. 

De Bijbelverhalen zijn: 

• Bartimeüs ziet wie Jezus is - Marcus 10: 46-52 
• Omzien naar elkaar  - Mattheüs 12: 10-17 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• Genezing van de knecht van de hoveling - Mattheüs 8 
• Storm op het meer    - Mattheüs 8 

 
 
• KWINK 

We werken nog een week met les 11: ‘jezelf leren kennen’. De kinderen leren 
verkennen en ontdekken wat ze wel en niet kunnen op dit moment en in de 
bovenbouw leren ze hoe ze met tekortkomingen om kunnen gaan (besef van 
jezelf). 
De Kwink van de week is (respectievelijk onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw):  
 

➢ WEES BLIJ MET WAT JE AL KAN! 
➢ WEES TEVREDEN MET JEZELF! 
➢ FOCUS JE OP JE STERKE PUNTEN! 

 
 

• OUDERPORTAAL EN CITO 
Door een technische storing zijn de uitslagen van de CITO toetsen niet zichtbaar 
in het ouderportaal. We hebben hier een melding van gemaakt en hopen dat het 
probleem snel verholpen is. Vandaag (vrijdag 8 februari) hebben de kinderen 
hun rapport mee naar huis gekregen, hierin vindt u ook de uitslagen van de 
CITO toetsen. Tijdens de gespreksavond zullen de uitslagen worden toegelicht.  

 

• GESPREKSAVOND  
Aanstaande dinsdagavond is de gespreksavond, binnenkort ontvangt u via de mail de tijd dat 
u op school verwacht wordt. Helma Heesterman is tijdens deze avond aanwezig en kunt u zo 
nodig even binnenlopen. 
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• DIGITAAL RAPPORT 
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport meegekregen. Niet 
het rapportboekje zoals u gewend bent, maar een omslagmap met daarin een 
uitdraai van de cijfers uit ons administratie programma Parnassys. We zijn 
benieuwd naar uw reactie! Op het ouderportaal van Parnassys kunt u het digitaal 
rapport ook bekijken. 

 
• EINDTOETS GROEP 8 

We hebben er voor gekozen om dit jaar niet de Centrale Eindtoets van 
Cito af te nemen, maar over te stappen op de IEP eindtoets. Bij de IEP eindtoets 

staat in de vraagstelling de leefwereld van het kind centraal. De IEP is gebruiksvriendelijk, 
minder talig en de vragen lopen op van makkelijk naar moeilijker zodat iedere leerling een 
succeservaring ervaart. De ouders/verzorgers van groep 8 zijn hier al over geïnformeerd. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van Bureau ICE 
 

• NIEUWE REKENMETHODE 
We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe rekenmethode, omdat 
de huidige methode  vervangen mag worden. We zullen ons ook 
oriënteren op digitale rekenmethodes, zodat de rekenlessen m.b.v. het 
chromebook gemaakt worden en er op die manier ook veel meer op 
het niveau van het kind gedifferentieerd kan worden en we beter 
kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Wij 
vinden het belangrijk dat de leerkrachten de instructie blijven geven en 
dat nemen we dan ook mee bij onze keuze. Na de voorjaarsvakantie 
zullen groep 4 en 7 een pilot doen met Snappet (op de chromebooks) 
en groep 5 met een andere digitale rekenmethode. De ouders van de 
betreffende groepen zullen hier nog meer informatie over ontvangen. U 
zult begrijpen dat we hier uiterst zorgvuldig mee om zullen gaan en er 
voor zorgen dat er geen gaten vallen in ons aanbod en in de ontwikkeling van de kinderen.  

 
• VRAGENLIJST TEVREDENHEID 

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven vragen wij 
regelmatig aan diverse groepen betrokkenen hoe tevreden zij 
zijn over verschillende kwaliteitsaspecten van onze school. Dit 
doen wij omdat we willen werken aan continue verbetering 
van onze kwaliteit. Door het invullen van deze enquête helpt u 
ons om een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten te 
krijgen. Hoe meer meningen we verzamelen, des te 
betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we 

onze kwaliteit optimaliseren. Begin volgende week ontvangt u een mail met een link naar de 
vragenlijst tevredenheid. De link wordt alleen gestuurd naar het mailadres waarop u zich, 
via het ouderportaal, kunt aanmelden voor de gespreksavond. Per gezin kan er dus één 
vragenlijst ingevuld worden. Naast de vragen m.b.t. tevredenheid hebben wij ook een 
aantal vragen toegevoegd die betrekking hebben op het beleid van onze school: 
ouderbetrokkenheid, methodes, aanspreektitel leerkrachten….. Uw mening nemen we mee in 
de besluiten die wij op school nemen. Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen op school, 
een vragenlijst tevredenheid en een vragenlijst sociale veiligheid invullen. 
 

• INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN. 
Het nieuwe jaar is nog maar een maand oud en toch gaan we zal weer zachtjes aan 
nadenken over volgend schooljaar. Dit jaar is onze school weer gegroeid! We hebben twee 
kleutergroepen die vol stromen. Dat hopen we natuurlijk door te zetten. Mocht uw kind 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/
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volgend schooljaar vier jaar worden en bij ons op school komen, dan willen we u vragen om 
hem of haar vast in te schrijven, zodat wij weten met hoeveel leerlingen en groepen wij 
volgend schooljaar kunnen starten. Een inschrijfformulier kunt u ophalen bij onze conciërge 
Rosita of bij Helma Heesterman. Een rondleiding en gesprek is natuurlijk altijd mogelijk. 
 

• STAKING 
Op vrijdag 15 maart is er weer een staking in het onderwijs aangekondigd. Wij hebben 
echter nog geen besluit genomen. Mochten de leerkrachten gaan staken en de school op 15 
maart dicht zijn, dan hoort u dat uiterlijk 15 februari, zodat u ruim de tijd heeft om 
opvang voor uw kind te regelen. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

11 t/m 15 februari Schoolkeuzegesprekken groep 8 

12 februari Gespreksavond 3 

14 februari  Doekunst groep 1 en 2 

19 februari Zwerfafval opruimen groep 5 

22 februari  Studiedag: kinderen vrij! 

25 feb. t/m  1 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart Luizencontrole 

8 maart Escaperoom groep 7 

13 maart School op Seef groep 1 t/m 4 

18 t/m 22 maart Week van de Kwinkkriebel (relaties en seksuele vorming) 

22 maart Nationale Pannenkoekendag i.s.m. Villa Putter (Kivido) 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
16 februari  Zing je mee? Jeugdkoor voor één dag om 15:30 uur met 

uitvoering om 19:00 uur in de Hervormde Kerk van Puttershoek. 
Van 4 tot 20 jaar (zie bijlage) 

9 maart Music4Kids muzikale middag voor groep 3 t/m 6 in de Bazuin in 
Oud-Beijerland (zie bijlage) 

 

• BIJLAGEN 
o Flyer Music4Kids 

 
 

 

 

 

 

 


